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 Cursussen & Trainingen Bouwstenen voor Ondernemerschap

Bouwstenen voor Ondernemerschap, beide modules 

20 lessen, een avond per week in Heerhugo-
waard. 

Voor (toekomstige) ondernemers in o.a. de De-
tailhandel, Groothandel, Gezondheidszorg, Bouw 
& Interieur, Techniek, Haarmode & Uiterlijke ver-
zorging, Dienstverlening en Horeca. 

De cursus is met name zeer geschikt voor 
ZZP’ers! 

Doel 
'Het bevorderen van ondernemerscompetenties 
bij jonge en potentiële ondernemers', zo luidt 
kortweg de doelstelling van de cursus. Het pro-
gramma biedt een op maat gerichte, praktische 
aanpak voor geïnteresseerden die zich in het 
ondernemerschap willen verdiepen.  
Centraal binnen de cursus staat de ontwikkeling 
van ondernemerscompetenties en een eigen  
ondernemingsplan. 

Inhoud 
De cursus is verdeeld over 20 lessen en bestaat 
uit twee modules: 
1. Het Marketingplan (10 lessen)
2. Het Financieel plan (10 lessen)

Er is per module een thema-avond met gastspre-
kers van organisaties die belangrijk zijn 
voor ondernemers, o.a. de Kamer van  
Koophandel, de Rabobank en de Belastingdienst, 
ook vertellen ondernemers over hun 
eigen ervaringen met praktische tips en  
aandachtspunten. 

Werkwijze 
De cursus is een praktische maatwerkopleiding 
van twee modules. 
Na inschrijving volgt een intakegesprek dat  
gericht is op het peilen van interesses en niveau. 
Binnen de cursus ontwikkelt de cursist zijn/haar 
ondernemerscompetenties en een eigen onderne-
mingsplan. De cursusleider is de coach en be-
waakt het niveau. 

Vooropleiding/voorkennis 
Mbo-niveau 

Thuisstudie 
Ongeveer 2 uur per week. 

Afsluiting 
Het Ondernemingsplan wordt afgesloten met een 
presentatie aan een forum van deskundigen. 
Een succesvolle afronding van beide modules 
leidt tot het landelijk erkende certificaat CE On-
dernemerschap. Om hiervoor in aanmerking te 
komen dienen onderstaande onderdelen succes-
vol afgerond te worden: 
• Twee theorie-examens
• Twee simulatieopdrachten
• Het maken van een ondernemingsplan
• Een presentatie van het ondernemingsplan en

een  panelgesprek

Het certificaat CE Ondernemerschap 
De CE Ondernemerschap is het landelijke certifi-
caat ondernemerschap. De inhoud en kwaliteit is 
geborgd binnen de kwalificatiestructuur. De CE 
Ondernemerschap wordt als een van eerste aan-
bieders door het Horizon College aangeboden 
door middel van het programma Bouwstenen 
voor Ondernemerschap. 

Bijzonderheden 
Het project Bouwstenen voor Ondernemerschap 
is ontwikkeld i.s.m. de Kamer van Koophandel en 
de Rabobank. Bouwstenen voor Ondernemer-
schap heeft het certificaat ‘best practice’ ontvan-
gen van het Ministerie van Economische Zaken.  

De Rabobank Alkmaar e.o. is als partner en spon-
sor verbonden aan het project.   


